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VERSLAG STICHTING SULALAM 2021

Inleiding
Stichting Sulalam is een sociale stichting die is gevestigd in Rijswijk NB, Nederland. Het doel is
hulp bieden in een gebied ten zuiden van de stad Makassar op het Indonesische eiland Sulawesi. Dit
gebied was tot enige jaren geleden volledig gesloten voor de buitenwereld. Door activiteiten op te zetten
hopen we dat er relaties ontstaan tussen de overwegend Islamitische bevolking in dit gebied en
Christenen uit Makassar. Dit doen we door het opzetten en leiden van diverse activiteiten in dit gebied:
*Er is een kleine kliniek opgezet waar adequate gezondheidszorg en medicijnen worden aangeboden.
*Er is een kokosolie fabriek die werkgelegenheid biedt aan drie lokale medewerkers.
*Er is een gebouw opgericht van waaruit een aantal activiteiten worden gecoördineerd.
We doen dit allemaal onder leiding van Yayasan Sulalam, de Indonesische tak van Stichting Sulalam. De
leiding in Indonesië is in handen van het dagelijkse bestuur wat bestaat uit docenten van STFT Jaffray
Makassar. Alle projecten hebben tot doel het helpen van de lokale gemeenschap en het opbouwen van
de dorpen rondom onze opgezette gebouwen.
Omdat nagenoeg alle uitgaven in Indonesië worden gedaan, hebben we ervoor gekozen de financiële
verantwoording te doen aan de hand van alle inkomsten en uitgaven die we in Indonesië hebben gedaan.
Bedragen zijn in Indonesische Roepia, de koers wisselde van 1 euro = Rp. 17.400 tot 1 euro = Rp. 15.600.
Visie
Stichting Sulalam wil worden opgebouwd als een kwaliteitsstichting die een significante bijdrage
wil leveren aan lokale gemeenschappen in Zuid-Sulawesi zonder onderscheid te maken tussen
bevolkingsgroepen of geloof.
Missie
1. Kwaliteitsvolle programma’s opzetten zodat de lokale gemeenschap wordt ontwikkeld.
2. Het organiseren van een kwaliteitsgemeenschap die een holistische bijdrage levert aan de
samenleving op sociaal gebied door middel van lesgeven.
3. Kwaliteitsonderzoek doen door mondiale en lokale vraagstukken op maatschappelijk gebied te
implementeren in de lokale gemeenschappen.
4. Projecten voorbereiden die gemeenschappen helpen zich te ontwikkelen.

Verslag stichting Sulalam 2021

1

Structuur leiding Stichting Sulalam en Yayasan Sulalam
In Indonesië bestaat de stichting uit de dagelijkse leiding, toezichthouders en adviseurs.
De volgende personen zijn deel van het bestuur:
1. Voorzitter

: Dr. Ivan Th. J. Weismann, M.Hum.

2. Secretaris

: Aldorio Flavius Lele, M.Th.

3. Penningmeester

: Meily Lunanta, M.Pd.K.

4. Lid

: Hanny Frederik, M.Th.

5. Lid

: Charles Tessy, M.Th.

6. Lid

: Dr. Leonard Sumule

7. Lid

: Bpk. Noorman Haryanto Hasudungan

Adviseurs Indonesië
1. Lid

: Peter Dekker, B.Th.

2. Lid

: Janna Dekker-van Vossen

Bestuur Stichting Sulalam Nederland
1. Voorzitter

: Peter Dekker

2. Secretaris

: Jerry van Rekom

3. Penningmeester

: Kees Havelaar

Activiteiten 2021
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Kernprogramma:
Ontwikkeling kokosolie fabriek:
De activiteiten van de kokosolie fabriek zijn begonnen met het huren van een gebouw in het dorp
Topejawa als een fabrieksruimte. Alle activiteiten zijn gericht op het maken van kokosolie en de daaraan
verwante producten met medewerkers afkomstig uit de omliggende dorpen.
Dit is een methode die de gemeenschap opbouwt door het bieden van werkgelegenheid en een
sleutel om de gewenste missie uit te kunnen voeren. Alle gelden die worden verdiend met de verkoop
van kokosolie worden terug geïnvesteerd in dit gebied.
Sinds April 2021 is de productie opnieuw opgestart met drie medewerkers. Er is een eigen
gebouw opgericht van waaruit zowel de productie plaatsvindt als de overige activiteiten van de stichting.
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van zowel de productie als het
toezicht houden op het gebouw en de overige activiteiten van Yayasan Sulalam.

Verdere ontwikkeling missie Sulalam
•

Yayasan Sulalam bezit een eigen gebouw in het dorp Mangadu Bombang. Dit gebouw biedt ook
een verblijfplaats voor studenten van STFT Jaffray die zes maanden praktijk doen in dit gebied.
Alle activiteiten in dit nieuwe gebouw zijn gestart op 1 april 2021.

•

In het tweede semester van het leerjaar 2020/2021 heeft STFT Jaffray student Agus Septa
uitgezonden om praktijk te doen gedurende zes maanden samen met Stichting Sulalam.
Vanaf 1 januari 2021, arriveerde Agus Septa in Mangadu Bombang en begon met zijn contextuele
praktijkstage als praktijkdocent op een lokale basisschool. Deze school heeft ongeveer 170
kinderen die allemaal Islamitisch zijn. Naast de praktijkstage op de basisschool, is Agus Septa
gestart met een contextueel programma genaamd “Bimbel” in de omgeving van Sulalam.

•

Yayasan Sulalam is vervolgens gestart met een gaarkeuken voor ongeveer 150 kinderen van de
basisschool in dorp Lengkese. Dit programma geeft kinderen 1x per week een grote portie gezond
eten met veel groenten. Ook krijgen de kinderen een pakje volle melk. Dit programma is mede
ondersteund door EO Metterdaad.

•

Op 1 juli 2021 nadat de praktijkstage van Agus Septa goed is afgesloten, heeft STT Jaffray twee
nieuwe studenten uitgezonden om stage te lopen bij Sulalam.
Deze twee studenten, Dalila en Igit, zijn actief geweest vanaf 1 juli tot en met 31 december. Zij
hebben de activiteiten van Agus Septa overgenomen.
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•

De leiding van Sulalam heeft beide studenten opgedragen om ook op de basisschool in het dorp
Bolo les te geven. De school heeft daar mee ingestemd en is erg blij met de studenten die zeer
gedisciplineerd zijn. Door de invloed van de studenten zijn de cijfers van de basisschoolkinderen
gestegen en dit heeft positieve gevolgen gehad voor de accreditatie van de school.

•

Naast het les geven op de basisschool zijn beide studenten ook verdergegaan met het
contextuele programma Bimbel in het dorp van Sulalam.

•

Het hoofd van de school is erg enthousiast over de goede getuigenis die uitgaat van de door
Sulalam ter beschikking gestelde studenten en heeft gevraagd om meer studenten ook voor
andere scholen in dit gebied.

•

Drie keer per week wordt het programma Senam uitgevoerd bij Sulalam. Dit programma verzorgt
gymlessen voor vrouwen. De belangstelling is erg groot, regelmatig komen er 50 tot 90 vrouwen
op de gymlessen af.

•

Beide praktijkstudenten hebben zich aangesloten bij de ondergrondse kerk in dit gebied.
Dominee Pdt. Hardi Halim vangt de studenten op en geeft ze de kans te dienen in zijn gemeente.
In dit gebied is geen enkele officiële kerk.

•

Alle praktijkstudenten focussen in de kerk vooral op het omgaan met kinderen en bereiden daar
programma’s voor als de kinderen samenkomen op de zaterdagavond.

•

Andere studenten van STT Jaffray bezoeken maandelijks Sulalam om activiteiten met kinderen
op te zetten zoals creativiteit, muziek of sport. Dit programma heeft stilgelegen in verband met
corona maar zal vanaf mei 2022 weer worden opgepakt.

•

We zijn erg dankbaar dat Ed Grootveld voor onze missie de Vierdaagse Nijmegen loopt. In 2021
heeft hij de alternatieve vierdaagse gelopen en vele tientallen donoren hebben hem gesteund
door een bedrag ter beschikking te stellen voor ons project in Sulawesi.

Overzicht activiteiten 2021:
1. Praktijkstage studenten (in 2021 3 stuks)
2. Ondersteunen van twee basisscholen en een middelbare school in dit gebied
3. Ondersteunen van arme families met pakketten eten
4. Uitvoeren van het programma “kinderen gezond” van de GKII-kerk in Indonesië
5. Sportactiviteiten met kinderen in de dorpen.
6. Het programma “Bimbel” in de dorpen
7. Een muziekprogramma voor en met kinderen
8. Gaarkeuken voor kinderen van basisschool Lengkese
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9. Het in stand houden van en onderhoud aan gebouw Sulalam
10. Vanaf 15 november 2020 had Pak Agustinus een jaarcontract met Sulalam. Hij richtte zich op
het geven van schilderlessen en tekencursussen aan de lokale bevolking. Na afloop van het
contract is Pak Agustinus teruggekeerd naar het eiland Alor waar zijn familie woont.
11. Vanaf 15 november 2021 heeft Yayasan Sulalam een contract met Nur Sani. Zij is een
afgestudeerde student van STT Jaffray. Ze is in dienst gekomen om de activiteiten van Yayasan
Sulalam te coördineren in Topejawa en Mangadu Bombang. Haar contract is voor een jaar met
de mogelijkheid om het te verlengen.
12. Yayasan Sulalam is voortdurend op zoek naar nieuwe donoren en sponsors waarmee
programma’s op maat kunnen worden uitgevoerd. Zo zijn er tijdens de coronacrisis
zeeppompjes uitgedeeld die zijn gesponsord door Samaritans USA.
13. Yayasan Sulalam betaald voor een aantal families de ziektekostenverzekering BPJS. Hiermee
hebben zij vrij toegang tot gezondheidszorg.
14. Yayasan Sulalam ondersteund de kliniek van zuster Ani met het aanbieden van hulp en indien
noodzakelijk extra medicijnen of instrumenten. Wel vinden we dat ze zelf haar eigen inkomen
moet genereren uit de opbrengst van de verkoop van medicijnen en huisbezoeken.
15. Vanuit STT Jaffray wordt boeren geleerd om milieuvriendelijker gewassen te telen door het
gebruik van natuurlijke kunstmest en het stoppen met het gebruik van gif tegen insecten en
plantenziekten.
16. Er zijn twee waterfilters systemen aangelegd, een bij Sulalam, een bij de kliniek, zodat
dorpsbewoners gefilterd, drinkbaar water kunnen komen halen. We stellen dit gratis ter
beschikking.
17. We hebben enkele families ondersteund met het waterdicht maken van hun huis. Dit doen we
niet door ze geld te geven maar door de benodigde bouwmaterialen of mankracht te
sponsoren.
18. Sinds 1 April 2021 wordt er weer kokosolie en kokoszeep geproduceerd. De verkoop in
Indonesië neemt flink toe, we overwegen nog om in 2022 een nieuwe zending naar Nederland
te sturen. De kokosolie wordt geproduceerd door drie medewerkers. Zij zorgen ook voor
onderhoud van het gebouw en zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten.
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Plannen voor 2022:

1.
2.
3.
4.

Produceren kokosolie en kokoszeep.
Organiseren van activiteiten voor kinderen en volwassenen.
Sportlessen geven aan kinderen en volwassenen.
Arme gezinnen zonder werk willen we ondersteunen door hun dak waterdicht te
maken. We doen dit door ze zinkplaten te geven.
5. Boeren in Zuid-Sulawesi werken nog veel met gif en kunstmest. Door een
voorlichtingsprogramma en het ter beschikking stellen van “natuurlijke” kunstmest
willen we ze leren gezondere producten te telen.
6. We gaan voedselpakketten en gezonde maaltijden verstrekken aan kinderen in een
dorp in Zuid-Sulawesi. Een keer per week krijgen ze een gezonde maaltijd met daarbij
een pakje melk.
7. Verder uitbouwen van de missie van de studenten door ze toe te rusten hoe ze
contextueel les kunnen geven op de basisschool.
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Stichting Sulalam
Staat van inkomsten en uitgaven 2021

Uitgaven
Doorstortingen naar Indonesie
Bankkosten
Kosten Kamer van Koophandel

Ontvangsten
14.000
21
50

Giften

19.333

14.071
Saldo 2021

5.262
19.333

19.333

Balans per 31-12-2021

Banksaldo

5.262
5.262
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5.262
5.262
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Financiële verantwoording Yayasan Sulalam Indonesië/ Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten Yayasan Sulalam 2021
NO.
1
2
3
4
5
6

Datum
22-01-2021
23-01-2021
22-02-2021
23-03-2021
03-03-2021
13-04-2021

7
8
9

13-05-2021
10-05-2021
24-05-2021

10

08-06-2021

11
12

19-07-2021
04-08-2021

13

27-09-2021

14
15

12-11-2021
26-11-2021

16 16-12-2021
17 21-12-2021

Kokosoliefabriek
18 31-01-2021
19 31-03-2021
20 30-04-2021
21 31-05-2021
22 30-06-2021
23 31-07-2021
24 31-08-2021

Donaties
SALDO 01-01-2021
Pak Brandon
Privé donatie Nederland
Inkomsten januari 2021
Privé donatie Nederland
Inkomsten februari 2021
Privé donatie Nederland
Donatie C&MA USA
Inkomsten maart 2021
Privé donatie Nederland
Inkomsten april 2021
privé donatie Nederland
Stichting Sulalam Nederland
Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten mei 2021
Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten juni 2021
Pak Brandon
Inkomsten juli 2021
Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten augustus 2021
Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten september 2021
Stichting Sulalam Nederland
Stichting Sulalam Nederland
Inkomsten november 2021
Stichting Sulalam Nederland
Pak Brandon
Inkomsten december 2021
Totaal inkomsten donaties 2021
Inkomsten
Kokosolie/kokoszeep januari 2021
Kokosolie/kokoszeep maart 2021
Kokosolie/kokoszeep april 2021
Kokosolie/kokoszeep mei 2021
Kokosolie/kokoszeep juni 2021
Kokosolie/kokoszeep juli 2021
Kokosolie/kokoszeep augustus 2021
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Bedrag in Rp.

Totaal in Rp.
39.577.813

2.115.375
2.050.000
4.165.375
4.275.000
4.275.000
1.991.000
6.389.500
8.380.500
1.914.000
1.914.000
870.000
17.434.044
17.199.002
35.503.046
69.199.169
69.199.169
2.120.866
2.210.866
33.600.000
33.600.000
33.200.000
33.200.000
24.750.000
32.400.000
57.150.000
32.400.000
3.008.088
35.408.088
285.006.044

7.910.000
1.620.000
9.226.400
348.000
4.240.000
1.153.000
8.058.000
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25
26
27

30-09-2021
31-10-2021
31-12-2021

Kokosolie/kokoszeep september 2021
Kokosolie/kokoszeep oktober 2021
Kokosolie/kokoszeep december 2021
Inkomsten kokosolie/kokoszeep 2021

3.660.000
7.380.000
4.860.000
48.455.400

Totaal inkomsten 2021
SALDO 1 JANUARI 2021
Beschikbaar 31-12-2021

333.461.444
39.577.813
373.039.257

Uitgaven Yayasan Sulalam 2021
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jaar
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Uitgaven
Salaris Pak Arfa Delaud
Salaris Pak Lili
Salaris Pak Nyonri
Salaris Pak Siama
Salaris Pak Fajar
Salaris Agustinus
PKL stage Agus Septa
PKL stage Dalila/Igit
Salaris Nur Sani
Total salaris/stage

Bedrag
29.200.000
22.000.000
33.820.000
8.640.000
2.300.000
16.500.000
5.200.000
7.800.000
3.000.000

Ondersteuning kliniek Ibu Ani
Waterfilters 2x
Gaarkeuken voor kinderen
Ziektekostenverzekering families
Aanschaf scooter Sulalam
Werkkleding Sulalam
Zink
Inkoop kokosnoten Sulalam
Inkoop stickers Sulalam
Inkoop verpakkingen Sulalam
Meubels voor inrichting Sulalam
Stroom Sulalam
Belasting Sulalam
Voedselpakketten coronahulp

36.620.567 36.620.567
16.400.000 16.400.000
67.285.900 67.285.900
2.100.000
2.100.000
14.800.000 14.800.000
4.065.000
4.065.000
6.429.400
8.124.400
20.790.000 20.790.000
1.962.083
1.962.083
1.695.000
1.695.000
10.100.000 10.100.000
2.508.250
2.508.250
13.000
13.000
52.302.800 52.302.800
TOTAL 367.226.600

Beschikbaar saldo Yayasan Sulalam
Indonesië per 31/12/2021
Beschikbaar saldo Stichting Sulalam NL
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Totaal

128.460.000

5.812.657
€5262,- 86.000.000
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Jaarrapport Stichting Sulalam/Yayasan Sulalam

Voorzitter

Secretaris

Peter Dekker

Jerry van Rekom

Hoogeveen, 30 april 2022

Sliedrecht, 30 april 2022
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